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Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế 

Ngày đăng: 09/03/2020 
Mục: Đời sống 

“Chìa khóa” phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Chỉ tính riêng 3 tháng 8, 9 và 10 năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự 
nguyện ở Thừa Thiên Huế đã bằng số phát triển của cả 10 năm trước đó, tương đương với 
khoảng 1.500 người. 

 

Người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ở TP. Huế ngày càng nhiều 

Phát triển qua fanpage 

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện Huế” là trang fanpage được Bưu điện Thừa Thiên 
Huế thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 6/2019. Với dòng hội thoại đầu tiên xuất hiện: 
“Chào bạn! Bưu điện Huế chúng tôi giúp được gì cho bạn? ”, truy cập trang fanpage này, mọi 
thắc mắc về BHXH tự nguyện nhanh chóng được giải đáp, từ điều kiện tham gia đến những 
chính sách, chế độ về nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan. 

Nắm bắt đặc thù người hỏi tham gia BHXH tự nguyện thường là lao động tự do, không có 
nhiều thời gian và điều kiện đi lại nên Bưu điện Thừa Thiên Huế hỗ trợ tối đa về thủ tục tham 
gia. Theo đó, khi đã xác định được mức đóng và thời gian đóng, người tham gia chỉ cần chụp 
ảnh giấy chứng minh Nhân dân và thẻ BHYT, cung cấp địa chỉ là sẽ có nhân viên đại lý thu 
hỗ trợ hoàn tất thủ tục. Đây quả thực là một cách làm nhanh chóng và khá hiệu quả. 

Chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 9/2019, Bưu điện Thừa Thiên Huế đã vận động được 402 người 
tham gia BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Bưu điện 
Huế”. Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Công Khả 
cho biết, BHXH tỉnh rất ủng hộ cách làm mới của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, nhờ tận 
dụng mạng xã hội đã giúp cho người dân được tiếp cận với chính sách một cách nhanh chóng 
và đạt hiệu quả tích cực trong việc hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện của tỉnh. 

Có mới nhưng không “nới cũ” 

Phát triển BHXH tự nguyện thông qua trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bưu điện 
Huế” chỉ là một trong nhiều biện pháp đang được Thừa Thiên Huế thực hiện. Tổ chức hội 
nghị tuyên truyền trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân hay cán bộ làm 
công tác BHXH, BHYT đến tận nhà người dân vận động là biện pháp lâu nay áp dụng vẫn 
đang là những biện pháp được song song thực hiện, không có chuyện “có mới nới cũ”. 



Thời gian qua, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được nhiều cuộc hội nghị truyền 
thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Riêng Bưu điện Thừa 
Thiên Huế phối hợp tổ chức được hàng trăm hội nghị. Mỗi hội nghị có khoảng 50 người tham 
dự, trong đó có 25 - 32% số người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại hội nghị. 

Gần đây, chúng tôi có dịp tham dự hội nghị do Bưu điện phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã 
hội huyện Nam Đông tổ chức tại xã Hương Sơn. Hội nghị đã được nghe nhân viên Bưu điện 
và cán bộ BHXH tuyên truyền và tư vấn những nội dung cơ bản về chính sách cùng thủ tục 
tham gia BHXH tự nguyện. Tại hội nghị đã có 23 người dân quyết định đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện cho mình và người thân. Trong đó, có rất nhiều bạn trẻ đang lao động tự do 
đã quyết định tham gia bảo hiểm cho chính mình. 

Đáng mừng là, người dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có những hiểu biết rõ ràng hơn về chính 
sách BHXH tự nguyện và tích cực tham gia. Ông Trương Công Khả nhớ lại, gần đây BHXH 
tổ chức một buổi hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại thị trấn Thuận An, ban đầu 
khi hội nghị diễn ra chưa có ai tham gia ngay nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần thì có gần 30 
người đến đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cùng một lúc. Một con số đáng để suy nghĩ. 

Sớm về đích 

Một kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Kinh tế Huế cho thấy, năm 
2015, toàn tỉnh mới có 1.548  người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 0,3% số đối tượng 
thuộc diện tham gia. Năm 2016, giảm 160 người so với năm 2015. Năm 2017, số người tham 
gia có tăng lên nhưng tỷ lệ đạt được cũng chỉ 0,33%. Tình hình đã nhanh chóng thay đổi gần 
đây. Tính đến 31/1/2020, toàn tỉnh đã có 7.394 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 
216,26% so với cùng kỳ năm trước. 

Chị Nguyễn Thị Thu, lao động tự do ở TP. Huế, cho hay: Với thủ tục khá đơn giản, chỉ cần 
giấy chứng minh Nhân dân là có thể tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng thấp nhất 138.000 
đồng/người/tháng còn mình đóng bao nhiêu cũng được nên rất thuận tiện trong việc tham gia. 
Trong vòng 15 ngày là có sổ BHXH và có thể kiểm tra việc đóng, hưởng của mình trên trang 
thông tin của BHXH. Có tiền thì đóng cả năm, mà không thì tôi cứ đóng hàng tháng hoặc quý. 
Không cần phải đi đâu xa mà chuyển tiền qua tài khoản để đóng BHXH. 

Đổi mới hình thức vận động tham gia BHXH tự nguyện được xem là một nguyên nhân cơ bản 
tạo nên sự phát triển mang tính “nhảy vọt” kể trên. Cùng với các hội nghị tuyên truyền và tư 
vấn giúp người dân hiểu và hăng hái tham gia thì sự vào cuộc của ngành bưu điện với sự hiện 
của trang fanpage “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bưu điện Huế” là rất đáng ghi nhận. Chỉ tính 
trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 398.000 lượt người ghé qua trang 
fanpage, 1.254 lượt thích trang, có 83 người đọc bài đăng/phút và hiện đã có khoảng 9.251 
lượt người quan tâm, tương tác bài viết. 

Con số đến cuối năm 2020 phấn đấu có 15.713 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp 
đôi so với thời điểm hiện tại là một thử thách trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và các 
doanh nghiệp ở địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 gây ra. 
Thế nhưng, với những gì đã đạt được và sự nhập cuộc tích cực và có hiệu quả của ngành 
BHXH, Bưu điện và các địa phương trong tỉnh, đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi. 

Bài, ảnh: Huế Thu 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc 

Ngày đăng: 10/03/2020 
Mục: Xã hội 

Nhân viên bưu điện văn hóa xã có thêm nhiều quyền lợi 

Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, trong đó 
quy định nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù 
lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống 
điểm bưu điện văn hóa xã. Sau 2 tháng thực hiện, thông tư đã mang lại sự đồng thuận, 
yên tâm trong đội ngũ nhân viên bưu điện văn hóa xã. 

 

Nhân viên bưu điện thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tư vấn cho khách hàng sử dụng 
các dịch vụ của bưu điện 

Toàn tỉnh hiện có 107 điểm bưu điện văn hóa xã với 229 nhân viên bưu điện văn hóa xã và 
phát xã. Theo Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc ký hợp đồng sẽ được thực 
hiện với 107 nhân viên bưu điện văn hóa xã, còn 122 nhân viên phát xã sẽ được đơn vị hỗ trợ 
tiền đóng bảo hiểm hàng tháng. Đến nay, 100% nhân viên bưu điện văn hóa xã trên địa bàn đã 
tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
độngnhân viên tham gia ký hợp đồng lao động chính thức. 

Theo Thông tư 11, các điều kiện để trở thành nhân viên bưu điện văn hóa xã phải có trình độ 
tốt nghiệp THPT trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải 
có trình độ tốt nghiệp THCS; được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ 
đọc sách, báo; thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ 
thống điểm bưu điện văn hóa xã. 

So với Thông tư 17 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhân viên bưu điện văn hóa 
xã sẽ được tăng thêm quyền lợi. Bởi theo Thông tư 17, những nhân viên này chỉ được hưởng 
thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh 
nghiệp và các chế độ thù lao khác (nếu có), mà không có sự ràng buộc pháp lý trên cơ sở hợp 
đồng. 

Chị Trần Thị Nghiệp, nhân viên bưu điện văn hóa xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, đã có 20 
năm công tác, với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, chị đã dành nhiều thời gian tìm kiếm 



khách hàng, tăng doanh thu cho đơn vị. Chị tích cực tư vấn cách bán hàng, vận động khách 
tham gia các dịch vụ của bưu điện... vì vậy, lượng khách sử dụng các dịch vụ của bưu điện 
ngày càng tăng. Chị cho rằng, khi đã trở thành nhân viên của Bưu điện tỉnh, người lao động sẽ 
nhận thức được nhiệm vụ, có trách nhiệm hơn với công việc mình làm. Những nhân viên trẻ 
sẽ có thêm động lực để gắn bó với nghề; còn những nhân viên có kinh nghiệm trong nghề 
tránh được tình trạng “nhảy việc”, chuyển sang công việc khác có thu nhập cao hơn. 

Là nhân viên bưu điện xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, với tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, chị 
Nguyễn Thị Hà cho biết: "Hiện mỗi ngày, điểm bưu điện xã tiếp nhận trung bình từ 40-50 bưu 
phẩm, bưu kiện. Công việc bận rộn vì tất cả các dịch vụ đều được thực hiện ở điểm bưu điện 
như: Chi trả lương hưu, chi trả trợ cấp xã hội, thu hộ tiền điện, phân phối truyền thông, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm ô tô, xe máy, dịch vụ bán hàng tiêu dùng…". 

Thu nhập bình quân của chị Hà khoảng 8-10 triệu đồng/tháng. Mặc dù, bản thân chị đã tham 
gia đóng BHXH tự nguyện, tuy nhiên, theo chị Hà, việc thực hiện ký hợp đồng lao động với 
nhân viên bưu điện văn hóa xã là chính sách tốt, nhằm giúp các nhân viên như chị yên tâm, 
gắn bó hơn với công việc. Bên cạnh đó, còn bảo đảm quyền lợi cho người lao động, gắn trách 
nhiệm giúp lao động tận tâm hơn với công việc. 

Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định tính ưu việt so với những chính 
sách trước đây, mang lại quyền lợi thiết thực cũng như nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận 
của nhân viên bưu điện văn hóa xã tại các địa phương. Từ đó, góp phần giúp các nhân viên 
bưu điện ổn định tư tưởng, gắn bó và có trách nhiệm hơn đối với công việc đang làm. 

Bài, ảnh Diệu Linh 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: CTT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 10/03/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Ea Kar bắt đầu tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 4/3, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện tiếp nhận và trả 
kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Kiểm tra CCHC tại huyện Eakar 

Theo đó, UBND huyện Ea Kar thống nhất chủ trương phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai 
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên 
địa bàn huyện. Bưu điện tỉnh xây dựng đề án cụ thể triển khai việc tiếp nhận TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; khảo sát, đánh giá, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, 
chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Ea Kar sẽ cử nhân viên tới tiếp cận, học hỏi các quy 
định về hồ sơ, quy trình tiếp nhận TTHC tại các phòng, ban chuyên môn của huyện để thực 
hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả nhất. 

Kim Bảo 

 

  



 

Nguồn: Tin tức Việt Nam 

Ngày đăng: 10/03/2020 
Mục: Kinh doanh 

Dịch Covid-19 đưa thương mại điện tử lên ngôi 

Không cần đến nơi đông người, lựa chọn hàng qua website, chọn hàng đưa vào giỏ và 
thanh toán... ưu thế của thương mại điện tử có "đất dụng võ" giữa mùa dịch Covid-19. 

 

Nhiều cửa hàng kinh doanh chuyển hướng bán hàng online 

Dịch Covid-19 tường chừng qua đi nhưng từ khi phát hiện ra bệnh nhân thứ 17 bị mắc bệnh 
Covid-19 tại Hà Nội, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, hệ thống cửa hiệu… đã phải thông báo 
hạn chế thời gian bán hàng, thậm chí tạm thời đóng cửa bán hàng trực tiếp do lo ngại dịch 
bệnh. 

Theo VOV chủ shop House's Bup (chuyên hàng Pháp) đã phải đăng thông báo trên trang 
fanpage về việc hạn chế thời gian bán hàng trực tiếp: “Dịch bệnh phức tạp, nhân viên nghỉ về 
quê, Búp xin phép mở cửa hàng ngày từ 9h đến 17h30 các ngày trong tuần”. 

Thậm chí, thương hiệu thế giới thời trang K’s Closet còn phải thông báo đóng cửa tạm thời 
hàng loạt cửa hàng thuộc hệ thống. Trường hợp như shop của chị Lan hay K’s Closet không 
phải cá biệt, ngay trên các tuyến phố như Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn, Chùa Bộc, Thái Hà... 
được coi như những trung tâm mua sắm của Hà Nội, hàng loạt cửa hàng cũng đang tạm đóng 
cửa, không bán hàng. Nhiều shop chuyên kinh doanh hàng mỹ phẩm, thời trang và cả nhà 
hàng phục vụ ăn uống cũng đẩy mạnh việc bán hàng online thay vì bán hàng trực tiếp. 

Ngược lại người tiêu dùng cũng có tâm lý e ngại đến chỗ đông người, phương thức được họ 
lựa chọn là mua hàng online qua cá nhân, qua trang thương mại điện tử. 

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thời Covid-19 có thể xem là dịp để thị trường bán lẻ hàng 
hóa chuyển dịch mạnh từ việc bán hàng truyền thống sang nhiều hình thức khác như bán hàng 
qua sàn thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh, bán hàng qua điện thoại, bán 
online… 



Nhu cầu giao dịch hàng hóa qua các hình thức mới đang có sự tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, 
dịch Covid-19 xuất hiện, khuyến cáo của ngành chức năng “hạn chế tới nơi đông người” là cơ 
hội cho thương mại điện tử phát triển. 

Theo ông Vũ Vinh Phú - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, sự xuất hiện của phương 
thức bán hàng qua mạng thông qua các trang web và sàn giao dịch điện tử… đã mang lại cho 
người tiêu dùng nhiều tiện ích mới, doanh số bán hàng theo hình thức thương mại điện tử 
ngày càng tăng cao. Thương mại điện tử đã góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất và phục vụ 
tiêu dùng xã hội ngày càng văn minh, tiên tiến hơn. 

Tuy nhiên nó cũng có những mặt trái cần uốn nắn lại, đó là mua bán hàng hóa mang tính chất 
thu lợi nhuận đơn thuần, lừa lọc khách hàng về mẫu mã, giá cả, chất lượng làm thiệt hại người 
tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín đối với các doanh nghiệp bán hàng qua mạng chân chính. 

Thống kê của Cục Cạnh tranh và bảo vệ NTD (Cục CT&BVNTD), Bộ Công thương, trong 
năm 2019 Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD đã tiếp nhận 1.422 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ 
trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi NTD. Đồng thời, Cục CT&BVNTD 
cũng tiếp nhận và giải quyết 568 đơn khiếu nại. Đến nay, hơn 96% đơn khiếu nại đã được giải 
quyết thành công trên cơ sở thống nhất phương án giải quyết giữa NTD và doanh nghiệp. 

 

Chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nhóm hành vi bị khiếu nại là hành vi về bảo vệ thông tin 
của NTD, chiếm 34%. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc DN thu thập trái phép thông tin 
của NTD, không ghi nhận yêu cầu chỉnh sửa thông tin, dẫn tới việc tiếp tục sử dụng thông tin 
vào các mục đích xâm phạm quyền lợi của NTD. 

Đáng quan tâm, nhiều NTD khiếu nại việc mua hàng trên sàn thương mại điện tử nhưng khi 
nhận hàng thì sản phẩm không đúng như nội dung quảng cáo. Khi liên hệ, NTD được giải 
thích giao dịch này nằm ngoài hệ thống của sàn nên không được hưởng chính sách trả hàng - 
hoàn tiền, dù trước đó đã có người liên hệ nói đúng tên, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm để 
thông báo giao hàng. Cục CT&BVNTD đã làm việc với các Cty liên quan và nhận thấy các 
vụ việc có dấu hiệu lừa đảo từ nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Cụ thể, sau 
khi tiếp nhận đơn hàng, nhà bán hàng sẽ tự ý hủy đơn hàng, sau đó tự liên hệ với NTD để giao 
một sản phẩm khác. 

 

 



 


